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روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 0202
و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
مجتبی شریعتی - 1حسین سلیمی

2



دریافت-36/6/2:پذیرش 7931/5/4:


چکیده
منطقه خاورمیانه در حال تحول است .عوامل و بازیگران بسیاری نیز بر تحوالت آن
یافزاید.اینوضعیتسیالومبهمموجبمواجهه
اثرگذاراستکهبرپیچیدگیمسائلآنم 
با سناریوهای مختلفی شده است که میتواند آینده کشورهای اسالمی و بهطور کلی
بهاینسؤالاصلیپاسخدادهمیشود

خاورمیانهرابهاشکالمختلفیرقمزند.دراینمقاله
که :روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا سال  ،5252چه تأثیراتی بر منافع ملی
اینپرسش،بابررسیآیندهپژوهانهروندهای

میایرانمیگذارد؟درپاسخبه

جمهوریاسال
سازهانگاری و با روش دلفی،
آینده دموکراسی در خاورمیانه ،در چارچوب نظریه  
نامهای طراحی و در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت .در ادامه ،با هدایت تیم
پرسش 

نامههایدلفی،تجزیهوتحلیلشدند.سپسنتایجونظراتخبرگان
هایپرسش 


راهبری،داده
دهندگانبهگویهها،تحلیلکیفیشدوچهارسناریویاصلیبهدستآمدکهشامل


وپاسخ
تفوق و حاکمیت مردمساالری دینی؛ سکوالریسم؛ سلفیگری و حکومتهای نظامی،
سلطنتیمطلقهوقومیهستند.درنهایتمطلوبترینسناریووتهدیدآمیزترینسناریوبرای

میشود .
جمهوریاسالمیایرانمعرفیوراهکارهاییارائه 

آیندهپژوهی،دموکراسی،خاورمیانه،دلفی،منافعملی .
واژگان کلیدی :
.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهیاسوج(نویسندهمسئول)   m.shariati17@yahoo.com
 salimi@atu.ac.ir
.استادروابطبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی
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فصلنامه


مقدمه
جهانمعاصرعرصهدگرگونیهایشگرفیاست؛تحوالتیسریعوغافلگیرکننده کهغفلت

ازآنممکن است عواقبناگواریرابرایدولتهادرپیداشتهباشد.دراینمحیطِمجهولو
متالطمجهانی،رویکردیکهمیتواندراهگشایدولتهاباشد،توجهبهآیندهورمزگشاییاز

تحوالتآتیاست.ازهمینرویدرمطالعاتجدیدکهازنیمهدومقرنبیستمشکلگرفتهاست،

پژوهییامطالعاتآیندهپدیدآمدهاست.آیندهپژوهیکهریشهبسیاریاز


رشتهنوینیبهنامآینده
هادرگذشتهمیداند،


لیهاینبحران
بحرانهایکنونیرادرتوجهنکردنبهعواملومتغیرهایاو
نگر،بهپیشبینیحوادثورویدادهایآیندهپرداختهو


برآناستتاباعبورازاندیشهمقطعی
ضمن کشف سناریوهای احتمالی پیشروی ،سیاستگذاران و تصمیمسازان را در طراحی
استراتژیهاوراهکارهایمقابلهباتهدیداتوبحرانهایاحتمالیواستفادهبهینهازفرصتهای
پژوهییعنیاولویتبخشیبهاهدافومنافعملیودر


تازهیاریدهد.بدینترتیب،توجهبهآینده
برنامهریزیهایمناسبتریداشتهباشندولذا،موفقیتهایبیشتری
یتوانند 
اینمسیردولتهاییم 
راکسبکنندکهتصویرسازیدقیقتریازآیندهجهانیداشتهباشند .
منطقهخاورمیانهنیزبهشدتدرحالتحولاست.تحوالتِبهوقوعپیوستهدراینمنطقه،با
توجهبهجایگاهواالیژئواکونومیکو ژئوپلتیکوژئواستراتژیکآن،برایجمهوریاسالمی
اهمیتویژهایدارد.مضافبراین،ازمنظر هویتیودینینیزاشتراکاتمتعددیمیانملتهای

خاورمیانهوجودداردکهبهدرهمتنیدگیسرنوشتایرانوخاورمیانهافزودهاست.ازسویدیگر،
دربررسیتحوالتخاورمیانه،بویژهپسازسلسلهرویدادهاییکهاز76ژانویه5277آغازشدند،
آنچه در اولین نگاه به نظر میرسد تالشهای جنبشهای خودجوش و مردمی برای تغییر
ایباشاخصهایدموکراتیکاست؛اماوقتیبه


هایخودکامهوحرکتبهسویجامعه

رژیم
بطن مسئله و الیههای پنهان آن رجوع میکنیم ،با انتظارات مختلف و حتی متناقضی روبهرو
گریتالیبرالدموکراسیرادرخودجایداده


ایوسیعکهازسلفی

شویم.انتظاراتیبادامنه

می
جدیدوسناریویخاصیراشکلمیدهدکه

است.تحققهرکدامازاینگفتمانها،وضعیت 

آیندهخاورمیانهرابهگونهایمتفاوترقمبزند.جمهوریاسالمیایراناگربخواهد

ممکناست
تهدیدات پیش روی را به حداقل برساند و از فرصتهای موجود نهایت بهره را ببرد ،الجرم
بایستبهپیشبینیوضعیتآیندهخاورمیانههمتگماردوباطراحیسناریوهایمختلفو

م 
ی
همچنینارائهراهکارهایمناسببرایمواجههباهریکازاینسناریوهایاحتمالیاقدامکند؛از
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اینرویدراینمقاله،درپاسخبهاینپرسشاصلیکه:روندهایآیندهدموکراسیدرخاورمیانه،
تا سال  ،5252چه تأثیراتی بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران میگذارد؟ در یک مطالعه
پژوهانهازروندهایآیندهدموکراسیدرخاورمیانهدرچارچوبنظریهسازهانگاریوبا


آینده
شیوهدلفی،پرسشنامهایبا59گویهطراحیشدوطیدومرحلهدراختیار 42نفرازخبرگانو

هایپرسشنامههایدلفی،

متخصصینموضوعقرارگرفت.درادامه،باهدایتتیمراهبری،داده
توسطنرمافزار Excelودرقالبنمودارهاوجداولمختلفتجزیهوتحلیلشدند.سپسنتایجو

نظراتخبرگانوپاسخدهندگانبهگویهها،تحلیلکیفیشدوچهارسناریویاصلیبهدست
آمد که شامل حاکمیت و تفوق مردمساالری دینی؛ سکوالریسم؛ سلفیگری و حکومتهای
یشوند .درپایاننیزراهکارهایی نیزبرایرسیدنبهسناریوی
نظامی،سلطنتیمطلقه وقومیم 
مطلوبومتحققنشدنِسناریویتهدیدآورارائهمیشود .
انتخابسال 5252برایاینپژوهش،دالیلیدارد کهیکیتأکیدچشماندازمهمجمهوری
ویکمکهدرهدفگذاریهای

اسالمیایرانبرافق 7424است؛دیگریپایانربعاولقرنبیست
آیندهپژوهیمعتبرجهانینیزبر آنتأکیدشدهاستونکتهبعدنیزرعایتدامنهاستاندارد
مراکز  
مطالعات دلفی است .نکته دیگر آنکه این پژوهش با مطالعه بررسیهای صورت گرفته رایج
همسنخنیستواقدامیبدیع
همانندتألیفکتاب،تدوینپایاننامهمستقلیامقاالتیدراینزمینه 
ایاقدامبهارائهپیشبینیهایخود

پژوهیجهانیبهصورتدوره


.البتهمؤسساتمعتبرآینده
است
درباره مسائل مختلف جهانی و از جمله این موضوع میکنند که مورد توجه محققان و
تصمیمسازان همه مناطق دنیا نیز قرار میگیرد .به عنوان نمونه ،میتوان از چهار گزارش مهم

مؤسساتمعتبروشهیرجهانینامبردکهدربرگیرندهروندهایخاورمیانهتا5252است:گزارش
اندیشکدهشورایآتالنتیک«:7خاورمیانهدرسال ،5252تعیینکنندهروندجهانییامتأثرازآن؛
بیستپیشبینیبرایسالهایمیان9»5277-5252؛گزارش

پیشبینیهایانجمن آینده جهان»«،5

استراتفور« 4:جهان تا سال 5252چگونه خواهد بود»؟ ،2گزارش شورای اطالعات ملی امریکا:
«روندهای جهانی :5252دنیای تغییریافته.»6آشناییبااینگزارشهاعالوهبربیانپیشینهموضوع
توانبابهرهگیریازروشدلفیبهتحلیلهایکیفی

پژوهش،تأکیدیبرایننکتهاستکهمی
1. Atlantic Council
2. World Future Society
3. 20 Forecasts for 2011-2025
4. Stratfor
5. Decade Forecast: 2015-2025
6. Global Trends 2025: A Transformation World
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مناسبینیزرسید.دیگرآنکه،بامطالعهاینگزارشهایجهانیومقایسهبانتایجمستخرجازدلفی
دستآمده در اختیار است.
تحقیق حاضر ،به نوعی معیاری برای سنجش میزان اعتبار نتایج به 
همچنیندرطراحیپرسشنامهدلفیمدنظر،ازچندگزارهمهمبرایمنافعملیجمهوریاسالمی

هایآیندهپژوهینیزبرآنتاکیدشدهاست.بااین

ایراناستفاده شده است کهدراینگزارش
ایآیندهپژوهانهوباارائهسناریوهایعلمیاز

توصیفات،اینپژوهشتالشداردتاباانجاممطالعه
،زمینهتصمیمسازیهوشمندانهوخردورزانه

روندهایآیندهدموکراسیدرخاورمیانهتا5252
سیاستگذارانجمهوریاسالمیایرانرافراهمکند.


مبانی نظری
به دلیل آنکه از مفاهیم سازهانگارانه برای یک تحقیق آیندهپژوهانه مبتنی بر دلفی استفاده
شود،مروربرخیمفاهیمپایهدراینرهیافتنظریالزماست.دررابطهبادومقولهمنافعملیو
دموکراسی که مفاهیم اصلی این مقاله است ،طیفهای مختلف نظریههای روابط بینالملل
دیدگاههایخاصخودرادارند.دررابطهبااولینواژهبایدگفتکهگاهواژهمنافعملیبهحدی

توانرابطهایمیانسیاستگذاریهایدولتهاومنافعملی

گنگومبهماستکهبهآسانینمی
آنهابرقرارکرد؛درحالیکهمنافعملیباقدرتارتباطمستقیمدارد،مفاهیمقدرتومنافعهردو
رزشهادرآمیختهاند.بااینتوصیفات،
دارایجنبههایذهنیوانتزاعینیرومندیهستندکهباا 
هایمتفاوتیکهدربارهمنافعملیوجوددارد،چنینمینمایدکهاینمفهومبیشتر


هاوبینش
ارزش
جنبهذهنیداردونهعینی(نقیبزاده.)15:7919،
بااینوجود،محرکومبنایاولیهرفتاروطراحیسیاستهایدولتهادرصحنهبینالملل،
همان مفهوم منافع ملی است (& Padelford, 1976: 198

 .)Lincolnبه عبارت دیگر ،منافع ملی،

هایبینالمللیازآنبهره

ترینمالکیاستکهسیاستگذارانخارجیدرتفسیرموقعیت


اصلی
هایخودرامنطبقوسازگارباآناتخاذمیکنند.اینمفهومدارایدومحتوای

میگیرندوسیاست

ثابتومتغیراست.محتوایثابتوکاستیناپذیرمنافعملیعبارتاستازحفاظتازملت،به

عنوانیکمجموعهمستقلسیاسیکهقادراستقلمروخودووحدتآنراحراستونهادهای
خویشرامحافظتکنند.بهتعبیریدیگر،صیانتازخود،استقالل،وحدتقلمرو،امنیتنظامیو
وضعمطلوب اقتصادی،جزومنافعملیثابتو همچنین،مشترکمیان تمامیواحدهای سیاسی
شمارمیرود.بخشمتغیرمنافعملیعبارتاستازکارکردعواملبسیاریچونفرهنگو


جهانبه
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سنتهایموردپذیرشملت،شخصیترهبرانسیاسی،فلسفههاوباورهایسیاسیاحزابرقیب،
شرایطموجودبینالمللی،تمایالتافکار عمومیونقطهنظراتآنان ،تأثیر تکنولوژیمتحول و
توانندبرایستارهایتصمیمگیرندگاندراینخصوصکهمنافعملیچه

غیره.تمامیاینعواملمی
چیزیراایجابمیکند،تأثیرگذارند(لینکلیتر؛سازگار .)759:7936،

مفهوم دیگر این پژوهش دموکراسی است که درنظریهوعملِروابطبینالمللهمچونخیر
عمومی پذیرفتهشدهاست.بهعالوه،ارزشدموکراسیودموکراتیزاسیون،بهخردمتعارفیا
عقل سلیم ،برای بسیاری از چشماندازهای نظری در رشته پژوهشی روابط بینالملل بدل شده
میهنیراشاملمیشود .

است؛بهنحویکهازرئالیسمدفاعیتاج 
هان

رویکردهای گوناگون روابط بینالملل مفاهیم و مقوالت مختلف را از منظر خود تبیین
میکنند .رویکردهای سنتی که شامل رئالیسم و ایدئالیسم بودند و به رویکرد اثباتگرایی در

روابط بینالملل شناختهمیشوند،براین باورندکه درعرصهروابطبینالملل،مفاهیمقطعی و
هایواقعگرایان

ثابتیچونمنافعملی،دولتوذاتبشریوجوددارد.اگرچهبرخیازبحث
هاونولیبرالهاحاکیازآناستکهعواملمعناییهم

کالسیکونوواقعگرایانوهمچنینلیبرال

نقشیدرتوضیحروابطبینالمللدارند؛امااینعواملنقشتعیینکنندهاصلیدرایننظریههاپیدا

نمیکنند(مشیرزادهومسعودی.)529:7933،درطرفدیگر،رویکردهایواکنشیکهشامل

نظریات انتقادی و فمنیستی و پستمدرنیستی است ،به مفروضات غیرثابت در تحلیل پدیدهها
معتقدند و اینکه با توجه به بازیگران متعدد ،تلقی از رویدادها نیز ناهمسان است .فرانظریه
سازهانگاریاجتماعیکهچارچوباصلینظریمقالهحاضرنیزبرآناستواراست،درتالش
استباتلفیقایندورویکرد،کاستیهایآنهاراگرفتهوتصویردقیقتریازصحنهسیاست

المللارائهنماید.طرفداراناینرهیافتتالشکردهاندتا،آنجاکهرویکردهایخردگرااز


بین
گرادرگیربحثهایانتزاعیوفلسفیصرف


هایبازاندیش

مانندوآنجاکهرهیافت

تبییندرمی
میشوند،سازهانگاریگامیبهجلوباشد(دهقانیفیروزآبادیونوری .)96:7932،

اختالف اصلی سازهانگاران و تمامی دیگر انواع نظریهپردازان ،به برداشت سازهانگاران از
هاوکنشگراندرسیاستجهانبازمیگردد.هویتواولویتهایدولتهانهثابتو

سرشتنظام
نهتغییرناپذیرندوازیکدولتبهدولتدیگرفرقمیکند(چرنوف.)741:7933،همچنینازنظر
سازهانگارانهویت عاملی استکهاینامکانرادراختیارملتهاقرارمیدهدتاپیرامونخودرا

تفسیرنمایند،نسبتبهتفکیکموجودیتهایاطرافخوداقدامنمودهوبرخیرادوستوبرخی
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را دشمن بپندارند .با این ذهنیات است که دولتها اقدام به ائتالف یا معارضه ،حفظ و یا تغییر
وضعیتموجودمینمایند(.)Wilmer, 1998: 59ازنگاهآنانهویتدولت،شاملهویتجمعیکه

عبارتاستازخصوصیاتدرونی،مادیوایدئولوژیکآنوهویتاجتماعیآنکههمانمعنایی
استکهکنشگردرنگاهبهدیگرانبرایخودمتصوراست(.)Price&Smit, 1998: 268دراینمیان،
هانهبراساسقدرتکهبراساسمعناییاستکهآنهابرایهممتصورندشکل

روابطبیندولت
میگیرد(آقایی.)4:7933،نتیجهآنکه،سازهانگاریعمدتاًرویآگاهیوهویتمنطقهای،احساس

تعلق به یک اجتماع منطقهای خاص و یا آنچه اصطالحاً منطقهگرایی شناختاری گفته میشود،
کنند.سازهانگارانمعتقدندکهبادرکساختارهایبیناالذهانیمیتوانجهتتغییرمنافع

تمرکزمی
وهویتهاونیزظهوراشکالجدیدهمکاریرادرزمانردیابیکرد(قوام .)524:7932،
قوامبخش انگارههای
ازاینمنظر ،در بررسی تحوالت خاورمیانه بایستی از نقش تکوینی و 
انگارههایمذهبیاسالمی سخن به میان آورد؛ چراکه بیش از 32درصد جمعیت منطقه

معنایی مثل
میدهند که از این تعداد 36درصد اهل تسنن و 76درصداهل تشیع
خاورمیانهرا مسلمانان شکل 
هستند .همچنین بایستی بر نقش اسالم و آموزههای آن به عنوان هنجارها و قواعد رفتاری در
ملتهای منطقه تأکید کرد که همین هویت بخشی دین اسالم ،باعث تعریف
تکوین هویت 
میشود و مرزهای میان خودی و غیرخودی را تعیین
دیگری به عنوان دوستودشمن یارقیب 
میکند؛ از اینرو اصطالح امت اسالمی که مبنایی فکری و عقیدتی داشته و بردی فراتر از

میبیند
مرزهایملیدارد،جهانمقابلخودیعنیاجتماعغیرمسلمانانرانیزبههمینسانیکپارچه 

(نقیبزاده.)722:7919،عالوهبرپررنگبودنعاملهویتوانگارههایاسالمی،عواملی نظیر

ناسیونالیسمعربی،وجوداقلیتهایقومیبدوندولتهمچونکردهاوفلسطینیان،شکافمیان
شیعهوسنی،وفورگروههایتروریستیبنیادگراوپیگیریمنافعدوگانهمادیوغیرمادی(هویتی

وهنجاری)ازسویدستگاهسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانوبرخیکشورهایمنطقه،
ایجامعمیتواندروندهایموجوددراین

همگیمؤیدآناستکهسازهانگاریدرقامت نظریه

هاوعملکرددولتهاوسرانجامنوعتصمیماتوبرقراریروابطجمهوریاسالمی

منطقه،ذهنیت
هایخاورمیانهایرابهخوبیتوجیهکند .

ایرانبادولت
دموکراسی و آینده آن در خاورمیانه
ایمقدساستوهمبیقاعده.ماهمهآنرادوستداریم وهرکسی


همواژه
دموکراسی ،
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کسبهطورکاملدارایآننیست(.)Rick, 2000: 191اینواژه،


اماهیچ
ادعایآنرامیکند؛ 

برایاولینبار،درمیانهقرونچهارموششمقبلازمیالد،دردولتشهرهاییونانباستانوبویژه

درآتنظاهرشد(.)Woolf, 2005: 10واژهدموکراسی،7برگرفتهازدوواژهیونانی 5Kratosیا
همانقدرتو9Demosبهمعنایمردماست( .(Kyriazis, 2005: 61دموکراسیبهعبارتیسادهبه
معنایحاکمیتدموس(تودهمردم)بودهاست .
.اگرویژگیاصلیدموکراسیراتصمیمگیریِ

تبییندموکراسیازدومنظرکلیممکناست
ایبهدرازایتاریخخواهدداشتوهیچکدام


مبتنیبرتوافقجمعیتلقیکنیم،دموکراسیسابقه
وانستهاندبهاندازهدموکراسیازخودتأثیر برجای

ازنظریههایسیاسیدرطولقرونگذشتهنت
امااگردموکراسیراباویژگیهایخاصآندرنظربگیریم،

بگذارد(روریش)739:7313،؛ 
دموکراسیپدیدهایمدرناستکهازقرنبیستمدرجهانترویجشد .

دموکراسی را در دو سطح تعریف میکنند .با یک تعریف حداقلی ،دموکراسی شامل
کشورهاییاستکهدرآنانتخاباتبهصورتآزاد،رقابتی،منصفانهومکرربرگزارگرددودر
پیآنمنصبهایاصلیحکومتونحوهتخصیصآنهامشخصشود.درواقع ،اندیشمندان
طرفداراینسطحازدموکراسیپذیرفتهاندکهدموکراسیصرفاًبهمعنایروندیسیاسیاستکه
طیآن،افراددریکفرآیندرقابتیجهتکسبآراوبهدستگرفتنقدرتشرکتمیکنند
) .)Schumpeter, 1942: 250
هایهای اقتدارگرا به دموکراسی انتخاباتی و
واقعیت آن است که میان گذار از حکومت 
فرآیند زمان بر ایجاد و تثبیت دموکراسی عمیق ،اختالف زیادی وجود دارد .در فرآیند
دموکراسیحداکثری،کهتأکیدآنبیشتربرشیوهزیستاجتماعیوفرهنگیاستتافرآیندی
میباشد
سیاسی،فرهنگدموکراتیکدرکلجامعهتسرییافتهونهتنهامختصنخبگانسیاسی 
(کوهن.)47:7317،البتهبااینتعریفازدموکراسیودرجهانامروز،دموکراسیهنوزبهعنوان
یکآرمانباقیماندهاستوهیچحکومتتماماًدموکراتیکیوجودندارد()Sklar, 1996: 27؛از
اینروی،مرادازدموکراسیدرایننوشتارنیزدموکراسیحداقلیاست .
درقرنحاضر،مردمشاهدگسترشدموکراسیبهعنواننظامسیاسیمسلطدرجهانهستندواز
1. Democracy
2. Kratos in Greek, Means Power, Force, Authority
3. Demos in Ancient Athens Meant the Total of the Citizens
شدند؛بلکهشهروندانیرادربرمیگرفتکهدارایحقرأیبودند.

اینشهروندانشاملهمهمردمنمی
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اینروی،حکومتهایانتخابیبرایبیشترملتهایدنیامفهومیآشنااست.هانتینگتونازاینتحول

به موج سوم دموکراتیک شدن یاد کرد (1991: 3

 .)Huntington,به نظر میرسد موج چهارم

دموکراسی از سالهایپایانیدهه 7332درکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا آغاز شدهاست
()Tilly, 2007: 43-44؛ بدینترتیب ،روندروبهافزایشدموکراتیکشدنموجبشدهکهحتی
معدودحکومتهایخودکامههمدرصددباشندتاخودرابهعنواندولتهاییدموکراتیکمعرفی

کنند .
دراینمیان،درمنطقهخاصخاورمیانه،فقطایدئولوژیطالباندرافغانستاناینجرأتیا
حماقتراداشتکهبهصراحت اعالمکندازقواعدجاریدموکراسیپیروینمیکندواساسا!
کند.دیگرنظامهاباهدفکسبمشروعیتدرونیو


اینامطلوبتلقیمی

دموکراسیراپدیده
المللیترجیحدادهاندتاازادعایدموکراسیخواهیسودجویند


رهاییازفشارهایسیاسیبین
هایسلفیتکفیریمنطقه کهاز

(بشیریه.)512 :7934،البته داعش ،جبههالنصره ،و سایر گروه
سرچشمهفکریمشترکیباطالبانبرخوردارندهمبامفهومدموکراسیبیگانهاند .

عوامل گوناگونی را در تحرک و تداوم فرآیند دموکراتیک شدن منطقه خاورمیانه مؤثر
اندکهدریکتقسیمبندیمیتوان ازعواملاقتصادی،اجتماعی،سیاسی و خارجی یاد


دانسته
کرد.عواملاقتصادیهمچونتوسعهاقتصادییارکودوبیثباتیاقتصادی،بیکاری،فقروامثال

آنان ،عوامل اجتماعی مثل برابری یا نابرابری اجتماعی ،هویتهای متعارض ،انسجام یا
چنددستگیهای اجتماعی و وجود اقلیتهای قومی و مذهبی ،نخبگان وابسته ،نبود احساس
تواناییدرتغییرسرنوشت،خوگرفتنبهفرهنگسلطه،ضعفویاقوتجامعهوتشکلهای

ونظایرآنها،عوامل

مدنی،میزانگرایشدولتوملتبهسکوالریسم،دینونگرشهایدینی

سیاسی همچون فرهنگ سیاسی ،ارتش قدرتمند و مداخلهگر ،دولتهای ثروتمند و رانتیر،
مشکالت زیست محیطی ،کمبود منابع آب و انرژی ،غنی یا فقیر بودن از لحاظ منابع طبیعی،
سایرهمسانهایشان،باالخرهعواملخارجیماننددخالتخارجیوفقدان

موقعیتجغرافیاییو 
تواننهادهاوروندهایبینالمللیدرحمایتازدموکراسیودیگرقرینهایاینها.

آیندهپژوهی و روندهای آینده خاورمیانه
سرعت درتحوالتوتغییرات ویژگیعصرکنونیاست(آدیسون ،آیکاف و مگیدسون،
برقآسا از راه میرسند که حتی
غافلگیرکننده و  
.)32:7937درجهان معاصر،تغییرات چنان  
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غافلگیری راهبردی در عرصههای گوناگون فردا تمام
میتواند به بهای گزاف  
لحظهای درنگ  

گرددواینخطروجودداردکهاگررویکردهایخودرامتناسبباتهدیدهاوفرصتهایناشی
بزرگترازمشکالتامروز

ازاینتحوالتطراحینکنیم،درآیندهبامشکالتیبهمراتببیشترو
پژوهیمیآموزدکهچگونهمیتوان


دراینمیان،آینده
مبتالشویم(باباغیبیازغندی.)13:7933،
دربرابرهجومتغییراتشتابانغافلگیرنشدودرمصافباآیندهمبهمبیشترینمنفعتوکمترین

ضرررابهدستآورد.اگربخواهیمآیندهپژوهیرادریکجملهخالصهکنیم،شایدبهترین

یندههای ممکن( 7آنچه
تعریف آن باشد که آیندهپژوهی ،فرآیند مطالعه و بررسی و ارزیابی آ 
ممکناستکهباشد)،محتمل( 5آنچهاحتمالآندادهمیشود)ومطلوبومرجح( 9آنچهباید
ترشدنمفهومزماننسبتبهدورههایقبلآن

باشد) استکهدرعصراطالعاتبهلحاظبسیط
ضرورتزیادیپیداکردهاست( .)Glenn, 2003: 5
پژوهیانتظارپیشبینیدقیقآیندهراداشت؛زیراتواناییایندانش،


،نبایدازآینده
نکتهاینکه
محتملباتکیهبرمتغیرهایکمیوکیفیوتاحدیشفافسازی

فقطدرحدتشخیصچندینآینده
راههایممکنیاستکهبهآیندهرهنمونمیشوند.البتهپسازاینشناسایی،انتخابآیندهمطلوب
واعمال نفوذ برای تحقق آن ،نقشی سرنوشتساز برای جامعه خواهد داشت (تقوی گیالنی و
غفرانی .)66:7913،
با این توصیفات ،اگر آیندهپژوهی برای همه جوامع و دولتها و کشورها الزم است،
آیندهپژوهیبرایخاورمیانهحیاتیترمیشود.درواقع،پیچیدگیمنطقهوتحوالتمستمرآن،تعدد

ایوتعددمباحثهویتیودههادلیلدیگرموجبشدهاستکه

منطقهایوفرامنطقه
بازیگران  
آیندهپژوهیبرایخاورمیانهبهیکضرورتتبدیلشود.ازاینروی،دراینمقالهباانتخابروش

هایآیندهپژوهی،تالششدهتاگامیهرچندناچیزبرداشته


دلفی،بهعنوانیکیازمعتبرترینروش
شود .
دلفی که یکی از موارد طوفان فکری است ،به دنبال اجماع متخصصان بر روی مسئلهای
ازطریقطراحیوتوزیعیکسریازپرسشنامههاطی

مشخص()Ludwing&Starr, 2005: 315
چنددورمتوالی،همراهباارائهبازخوردهایکنترلشدهحاصلازدورقبلاست( Beretta, 1996:

 .)79در این روش ،تا زمانی که اجماع گروهی حاصل شود ،پرسشنامهها تکرار میشود
1. Possible futures
2. Probable futures
3. Preferable futures
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پیشبینیهای
 .)Owne, Robinson & Richardson, 2002: 133Brروش دلفی بهخصوصبرای  
( 
بلندمدت(52تا92ساله) ،جایی که تنهامنبعاطالعاتی ،نقطهنظرات متخصصاناستمفیداست
(پدرام .)751:7933،
روش کاردرمقالهحاضرنیزبراساسفرآیندهایاستاندارددلفیانجامگرفتهاست.دراین
دلفی ،از میان روشهای مختلف نمونهگیری ،از شیوه نمونهگیریِ مبتنی بر هدف مدنظر یا
گیریهدفمند،استفادهشدهاست.البتهدرتکمیلاینشیوهازدوروشنمونهگیریگلوله


نمونه
گیریمالکمحورنیزاستفادهشدهاست.جامعهآماریدرنظرگرفتهشده


همچنیننمونه
برفیو
نیز عبارت است از  42نفر از کارشناسان و متخصصین خبره و همچنین اساتید و پژوهشگران
مطرحدرحوزهمطالعاتخاورمیانهکهباتحوالتاخیرخاورمیانه،جریانهایمختلفتأثیرگذار

بر روندهای منطقه و خصوصاً مباحثی چون دموکراسی ،اسالمگرایی ،سلفیگری و روند
یابیاینجریاناتوهمچنینتأثیراتیکهحاکمشدنهریکازاینگفتمانهابررویمنافع


قدرت
جمهوری اسالمی ایران دارد ،آشنایی کامل داشته باشند و در این راستا تالش شد که جامعه
افرادیصاحبنظرومقبولدرحوزهمطالعاتیادشدهباشند .

مدنظر،




جدول :1توصیف پاسخدهندگان


عنوان

ویژگی پاسخدهندگان

فراوانی

درصد فراوانی


تحصیالت 

لیسانس 
فوقلیسانس 
دکتری 
اجرایی 
استاددانشگاه 
محقق 
 52-92
 92-42
 42-22
 22-62
زن 
مرد 

4
 79
 59
 77
 76
 79
7
 72
 79
 77
7
 93

 7202
 95/202
 21/202
 51/202
 4202
 95/202
 5/202
 91/202
 95/202
 51/202
 5/202
 31/202


شغل 

سن 

جنسیت 

هایدلفیرعایتاصلگمنامیپاسخدهندگاناست،اصلیترین

باتوجهبهاینکهیکیازویژگی
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مؤسساتونهادهاییکهازخبرگانآنهادراینپرسشنامههابهرهبردهشدهاستمیتوانازوزارت

امورخارجه،دفترمطالعاتسیاسیوبینالمللی،صداوسیما،مجلسشورایاسالمی،خبرگزاری
جمهوریاسالمیایران،وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح،سپاهپاسداران،وزارتاطالعات،
دانشگاه تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی دفاعی ،پژوهشکده مطالعات خاورمیانه ،انجمن

بانعدالت،برخیمؤسساتپژوهشیدرحوزهجریانهایاسالمگراونظایرآنانرا


المللیدیده
بین
نام برد .با نگاهی به این عناوین مشخص میشود که تقریباً از تمامی نهادها ،مؤسسات و
شخصیتهاییاستفاده شده است کهدرزمینهموضوعمقالهاطالعاتوتخصصدارندوبهنوعی
درساختنآیندهموثرهستند.برخیازاینافراددرنظریهپردازیواثرگذاریفکری،برخیدر

تصمیمسازی و تعدادی هم در صحنه میدانی مسئله موردنظر ایفای نقش میکنند؛ بنابراین این
خبرگاننمایندهذهنهاییهستندکهیادررابطهباتحوالتآیندهتخصصدارندیادرساختآینده
بیشترینتأثیرگذاریرادارند،خصوصاًباتوجهبهمنافعملیجمهوریاسالمیایران.همچنیندراین
شود.سؤاالتپرسشنامهنیزبهشیوهلیکرتطرح


نامهومصاحبهاستفادهمی

مقاله،ازدوشیوهپرسش
شده است .همچنین برای دستیابی به پاسخهای با دقت بیشتر ،سه پرسش تشریحی در پایان
استتاباآشناییعمیقترباایدههایمخاطبینبهتحلیلدقیقتریازروندها

پرسشنامهمطرحشده 

دستپیداکردکهکمکیاستبهانجامیکسناریوسازیعملیودقیق .
نامهها،درمرحلهاول،بعداز
گونهبودکهدردومرحلهتوزیعپرسش 


فرآیندکارهمبدین
نامهها،تنظیماطالعاتآنهادرقالبفایلاکسل،تهیهنمودارهاومشخصشدن
آوریپرسش 


جمع
هایهرگویهودرصدپاسخبههرگزینه،بهیکجمعبندیاولیهازآراونظرات

نماوفراوانیداده
گویهپرسشنامه 72،نمونه ازاجماع

نخبگاندستیافتیم.دراینمرحلهمشخصشدکهاز59
نسبیبرخورداراستو3نمونهفاقداجماعنسبیبودهونظراتمتفاوتبهدستآمد .
در مرحله بعد ،پرسشنامهها مجدداً آماده شد .اما این بار در قالب آمار و نمودار ،برآیند
نظرات دیگر پرسششوندهها به هر گویه ،در مقابل هر پرسش اضافه شد و از پاسخدهندگان
خواستهشدتاباتوجهبهایندادههایجدید،مجدداًبهپرسشهاپاسخدهندواگرهمچنانبرنظر
خود اصرار دارند ،دالیل مخالفت خود را بیان دارند .در این مرحله قصد این است که آیا
پاسخگویانباتوجهبهپاسخدیگرخبرگان،درنظرخودتجدیدنظرکردهوبهسمتاجماعنسبی

سؤالپرسشنامهکهرویآنهااجماع

حرکتمیکنندیانه.دستاورداینمرحلهآنبودکهاز3
وجودنداشت،تنهاسؤال52بااجماعنسبیهمراهشدوهمچناندرارتباطبا1گویهدیگر،اجماع
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نسبیوجودنداشت.درگویهشماره79نیزدرصداجماعازدوراولکمترشدکهبهنظرمیرسد
تحوالت روی داده در منطقه موجب این تغییر شده است .برخی مباحث که پاسخگویان در
کردند،مؤیداینموضوعبود.البتههمانگونهکهاشارهشددررابطه


مراجعهحضوریمطرحمی
سؤالازپرسشنامهاجماعنسبیوجوددارد.

با76
جدول :2گویههای پرسشنامه دلفی

.7کشورهایخاورمیانهدرشرایطمشابهینیستند،و
 .5چقدر با این جمله جان اسپوزیتو موافقید که،
این مساله موجب میشود که روند توسعه
اکثریتمسلمانانخواهاننوعیازدموکراسیهستند
دموکراسیدراینکشورهادرآیندهمتفاوتباشد؟
کهباارزشهایدینیآنهاسازگارباشد؟ 

تاچهحدموافقاینجملههستید؟ 
 .4تا چه حد بر این باوریدکه ،با وجود مشکالت
.9آیاازنظرشما،درآیندهخاورمیانه،اسالمگرایی ساختاری و بنیادین درکشورهای خاورمیانه،
از مشروعیت باالتری نسبت به سکوالریسم ،تحوالتاخیر،حاکیازآناستکهکشورهایاین
منطقه،درحالحرکتبهسمتنوعیازدموکراسی
برخوردارخواهدبود؟ 
حداقلیهستند؟ 
.2تاچهحدبااینامرموافقید؟.باتوجهبهایناصل
کهدموکراتیکشدنموجبتغییررویکردسیاست .6آیاازنگاهشما،دموکراتیکشدنخاورمیانه
خارجیکشورهاازتخاصمیبهمسالمتجویانهمی موجبافزایشتعاملمیانکشورهایعربیباایران
ودرجهتمنافعجمهوریاسالمیمیباشد؟ 
شود،لذادرصورتیکهکشورهایخاورمیانهدر
آیندهدموکراتیکترشوند،ثباتوامنیتدرمنطقه 
خاورمیانهافزایشخواهدیافت .
ازهباآنگروهازکارشناسانبینالمللی

 .1آیا با این جمله موافقید که ،درکشورهای .3تاچهاند
معتقدند:رونددموکراسیدردولتهای

خاورمیانه ،زیرساختهای نامناسب فرهنگی ،موافقیدکه 
اجتماعی ،بیش از عوامل دیگر ،مانعی در مسیر رانتیرونفتی،کندوتدریجیخواهدبود؟ 

توسعهدموکراسیدرآیندهمنطقهخواهدبود؟ 
 .72تا چه اندازه با این گزاره موافقید؟ رشد
یابیگروههایتکفیریموجب

سلفیگریوقدرت

.3آیابهنظرشما،ظهورطبقه متوسطاجتماعیدر
کاهشنفوذوایجادتهدیداتامنیتیوهویتیبرای
آیندهخاورمیانه،بهتوسعهدموکراسیدراینمنطقه
منافعایراندرمنطقهمیشود.لذاجمهوریاسالمی

کمکمیکند؟ 
میبایست در جهت جلوگیری از به دست گرفتن

قدرتتوسطگروههایافراطیاقدامکند .

 .77نظر شما درباره این جمله که ،اقدامات غیر .75تاچهحدموافقاینگزینههستید؟درانتخاب

روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا  2222و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

دموکراتیکوضدحقوقبشریگروههایسلفیو

تکفیریکهدرتضادبااندیشهلیبرالدموکراسیو
همچنین اسالم انقالبی مد نظر ایران است ،سبب
برقراری نوعی دیالوگ میان ایاالت متحده و
جمهوری اسالمی ایران ،در جهت مقابله با تهدید
مشترکیبهنامقدرتبابیگروههایسلفیخواهد

شد،چیست؟ 
 .79تا چه اندازه با این گزاره موافقید؟ سلفیگری
همچنان در آینده خاورمیانه به فعالیت خود ادامه
هدلیلعدمتطابقباحقوقوارزشهای

میدهد،اماب
مشترک بشری در عصر نوین به تدریج از نقش و
تاثیرگذاریآنکاستهخواهدشد .
.72آیابااینگزارهموافقید؟ایاالتمتحدهآمریکا،
در جهت اشاعه دموکراسیسازی در آینده
خاورمیانه ،از میان دو گزینه بهرهگیری از قدرت
سختویانرم،اقداماتنرمرادراولویتسیاست
خارجیخودقرارخواهدداد .
بااینکه،درایرانتوسعهیافتهتر

.71نظرشمادررابطه
آینده ،نخبگان ،جوانان و قشر متوسط جامعه،
گرایش کمتری به سیاستهای انقالبی دارند.
چیست؟ 
ارهاید؟ بروز برخی
 .73چقدر موافق این گز 
مشکالتزیستمحیطیدرآیندهخاورمیانه،موجب

فشاراقتصادیبرکشورهایمنطقهومانعیبرسرراه
توسعهزیرساختهایدموکراسیدرکشورهایفقیر

خاورمیانهخواهدبود .
 .57تا چه اندازه با این گزاره موافقید؟ در آینده،
تضادهایهویتیمیانکشورهایمنطقهخاورمیانه،از
عواملچالشزاوکلیدیدربرقراریثباتوامنیت
منطقهخواهدبود .
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میان حاکمیت اسالم میانه رو و اسالم رادیکال در
آینده خاورمیانه ،اسالم میانهرو منافع بیشتر و
تهدیدات کمتری برای جمهوری اسالمی ایران،
نسبتبهاسالمتندروخواهدداشت .


.74تا چهحدبااین جمله موافقید؟ ایاالت متحده
سیاست دموکراسیسازی درخاورمیانه را در رابطه،
با کشورهای دوست با مالیمت و به صورت
تدریجیودرمورد کشورهایمخالفباشدتو
فشاربیشتریدنبالخواهدکرد .
 .76چقدر موافق این جملهاید؟ صحنه آینده
خاورمیانه شاهد ،رقابت میان ایاالت متحده و
جمهوری اسالمی بر سر ترویج اسالم التقاطی و
اسالمانقالبیخواهدبود .

.73آیابااینجملهموافقید؟تالشهایغرببرای
دموکراسیسازی در منطقه خاورمیانه ،به تشدید
تمایالت تجزیهطلبانه قومی خواهد انجامید که
ایمنافعجمهوریاسالمیایرانمیباشد .

تهدیدیبر
.52تاچهاندازهبااینجملهموافقید؟درآینده،هیچ
کدام از کشورهای خاورمیانه ،قدرت هژمون در
منطقهنخواهدبود .

 .55تا چه حد موافق این جمله هستید؟ .تحقق
سناریوی اسالم سیاسی -انقالبی در آینده منطقه
خاورمیانه ،مطلوبترین گزینه برای منافع ملی
ریاسالمیمیباشد .

جمهو


توصیف و تحلیل پاسخهای داده شده به گویههای پرسشنامه
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گویهپرسشنامهدلفیحاضر،

نتایجحاصلازفرآینددلفی،برایننکتهتأکیدداشتکهاز59
اجماعنسبیپاسخدهندگانوخبرگانشدکهشاملگویههای،3،1،6،9،7،5

76گویهمنجربه
میشوند؛امادرادامهباتوجهبهتحلیلپاسخهایدودور
 59،57،52،73،73،72،75،74،72،3
نامههایدلفی،ارزیابیجوابهایدادهشدهبهسؤاالتتشریحی،مصاحبههایحین
توزیعپرسش 

تحویلپرسشنامههاوهمچنینمطالعاتمنابعمهمدراینحوزه،بهاجمال،تحلیلمختصریاز

پاسخهایدادهشدهبههرکدامازگویههاارائهمیشود :

تفاوتهای گستردهای در زمینههای مختلف دارند .پیشینه

گویه :7کشورهای خاورمیانه ،
میزانحضورمتفاوتملتهایخاورمیانهدرعرصههای

تاریخیو ارزشهایاجتماعیمختلف،
تصمیمگیری،تعددهویتها،زبان،فرهنگ،قومیت،نژادوامثالآنهاهمگینشانگرعمقاین

هاست؛بنابراینکشورهایاینمنطقهدرآیندهنیزوضعیتهاوروندهایمتفاوتیرادر

تفاوت
زمینهحرکتبهسویدموکراسیطیخواهندکرد .
گویه:5بسیاریازاندیشمندانمطرحدرحوزهدموکراسیوخاورمیانهبراینباورندکهبرای
مسلماناناگرچهشریعت دراولویتمطالبهاست؛اماخواهاندموکراسینیزهستند.آنهاازیک
سوبراینمسئلهتأکیددارندکهدینومضامینآندرهمهابعادزندگیآنهاوحکومتهایشان
میبایست جاری و حاکم باشد؛ از سوی دیگر ،انسداد کنونی و تمامیتخواهی حکومتها

میبایستپایانیابدوزمینهحضوربیشترمردمدرعرصهحکومتفراهمشود.ازسوییبراساس

اصول دموکراسی هم منطقی آن است که کشورهای خاورمیانه ،با اکثریت جمعیت مسلمان،
مطابقمطالبهعمومیملتهایشانازنوعیدموکراسیاستفادهکنندکهدرکنارآنقانونشریعت
نیزمدنظرباشد .
رویجعرفیگرایییاسکوالریسمدرمنطقه،اگرچهسکوالرهاازقدرتو

گویه:9دررابطهبات
نفوذدرمنطقهبرخوردار بودهاند؛اماعمده اینجایگاهدرمیان حاکمانوگروهی از نخبگان
خاورمیانهبودهاستوجوامعمنطقههمچناناسالمیترابرسکوالریسمترجیحمیدهند.نتایج
برخی از انتخابات برگزار شده در منطقه هم مؤید این مطلب است .اگرچه برخی اقدامات
گروههایتندرویاسالمیوهمچنینتالشهایآموزشیوفرهنگیغرببرایکنترلِگسترش

نفوذ این گروهها بیتأثیر نبوده است؛ اما پیشبینی میشود که در آینده نیز همچنان مطالبه
اسالمگرایینسبتبهسکوالریسمبیشترخواهدبود .

گویه :4در رابطه با این گویه که در رابطه با آن اجماع صورت نپذیرفت ،با وجود اینکه

روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا  2222و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
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92درصدازمتخصصانبراینباورندکهباوجودمشکالتساختاریوبنیادیندرکشورهای
خاورمیانه،تحوالتاخیر،حاکیازآناستکهکشورهایاینمنطقهدرحالحرکتبهسمت
نوعیازدموکراسیحداقلیهستندوتنها72درصدمعتقدبر حرکتنکردنِ خاورمیانهبهاین
سمتهستند؛امانرخ 22درصدیپاسخبهگزینهمتوسط،نشانگرابهاموپیچیدگیدررابطهبا
شرایط آینده دموکراسی در منطقه است .بنابراین اگرچه برخی از جلوههای پیشرفت به سوی
دموکراسی در منطقه هویدا است؛ اما حداقل تا  5252نمیتوان آینده دموکراتیکی را برای
خاورمیانهمتصوربود .
گویه:2اینسؤالهماز جملهگویههاییبودکهدررابطهباآناجماعصورتنگرفت.در
اندکهنمیتوانشرایطو

واقع،پاسخدهندگانبهاینسؤالنیزبهنوعیبرایننکتهتأکیدداشته

وضعیت منطقه خاورمیانه را با دیگر مناطق یکسان پنداشت و در صورتی دموکراتیک شدن
خاورمیانهبهایجادثباتوامنیتدرمنطقهکمکمیکندکهاوالًزیرساختهایالزمبرایتحقق

وتداومدموکراسیواقعیفراهمشدهباشدوثانیاًازبطنرونددموکراتیک،گروههایتندرو
افراطیومخالفدموکراسیبیروننیاید .
گویه :6یکی از مشکالت اساسی منطقه خاورمیانه این است که عمده حاکمان این منطقه
برخواستهازمطالبهملتهایآنها نبوده ولذا،درجهتمنافع واقعیملتها گامبرنمیدارند.
فرآینددموکراتیکموجبمیشودکهافرادیسکانحکومتهارا بهدستبگیرندکهبیشاز
پیش به منافع عمومی ملتها توجه کنند .نکته دیگر اینکه دموکراسی موجب میشود تا
وابستگیهایخارجیکمترشدهوبرتوانمندیهایداخلیبیشترتکیه شود.همچنیندرفضای
دموکراتیکامکانگفتوگووبحثدررابطهباعواملوموانعارتباطمیاندولتهابیشترشدهو

لذاروابطبهسویتعاملوهمکاریهایچندجانبهپیشمیرودتانزاعوتشدیدمخاصمه؛بنابراین

اجماعپاسخدهندگانبراینباوربودهاندکهدموکراتیکشدنخاورمیانهموجبافزایشتعامل
نازعهآمیزودرجهتمنافعجمهوریاسالمی
میانکشورهایعربیباایرانوکاهشعواملم 
است .
گویه:1بیتردیدتحققنظامدموکراتیکبهوجودشهرونداندموکراتیکوفرهنگمشارکت
وابستهاست.هرچهنیروهاونهادهایاجتماعیبرایایجادنقشآفرینیمهیاترباشند،روند

عمومی
گذاربهدموکراسیباسرعتبیشتریعملیمیشود.مهارتدرهمکاریمدنی،حسهمگراییو
فعالیتجمعی،تربیتسیاسیشهروندان،احساسصالحیتتأثیرگذاریبرمسائلپیرامونوکنار
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هایفرهنگیازجملهقومیتوعشیرهگرایی،تعصبوخردگریزیوسایر

گذاشتنبرخیضعف
قرینهایاینهاازشاخصهایفرهنگدموکراتیکهستندکهدرفرآینددموکراتیکشدنبسیار
نامهبهایننتیجهرسیدهاندکه


هایپرسش
.بااینتوصیفاتاستکهپاسخدهندگانبهگویه

مؤثرند
درکشورهایخاورمیانه،زیرساختهاینامناسبفرهنگیواجتماعیبیشازعواملدیگر،مانعی

درمسیرتوسعهدموکراسیدرآیندهمنطقهخواهدبود .
گویه :3در خاورمیانه و بهخصوص حکومتهای سلطنتی حوزه خلیج فارس ،نفت به منبع
گونهایکهاینعایداتنفتیدرسه
اصلیرانتبرایکشورهایاینمنطقهمبدلشدهاست؛به 

سطحبررویاینکشورهااثرگذاشتهاند.درسطحملینوعیمناسباتحکمرانیمیانملتو
کهبراساسآنمردمازبرخیازحقوقوامتیازاتخودمیگذرند

حکومتبهوجودآمدهاست
ودرمقابل،دولتهاهمبرخیاحتیاجاتوخدماتضروریآنهارابرآوردهمیسازند.برقراری
بینالمللی
اینیزدرسطحمنطقهایرویدادهودرسطحسومیا 


نوعیموزانهقوابرسرمنافعمنطقه
قدرتهای نفتی خاورمیانه نیز به شکل دیگری رقم

نیز رفتار قدرتهای خارجی در برابر 
میخورد؛بنابرایننبودفشاراجتماعیبرایتغییروضعیتموجوددراینکشورهاموجبشده

درآیندهخاورمیانه،رونددموکراسیدردولتهایرانتیرونفتی،کندوتدریجیباشد .

استتا
نقشآفرینیطبقهمتوسط،یکیازعواملمهموحیاتیدرتوسعهوگذاربه
گویه:3پیدایشو 
دموکراسی است .در واقع ،گسترش این طبقه به نهادینه شدن فرهنگ دموکراتیک در جامعه
کمک میکند؛ از اینروی برخی پیشرفتهای اقتصادی و نوسازی اجتماعی و رشد سطح
آموزش درجوامعخاورمیانهموجب رشدفزایندهطبقهمتوسطشده استکهبهایجاد تحولدر
میانجامد؛ بنابراین هرگونه پیشرفت در طبقه متوسط در
عرصه اجتماعی و سیاسی این جوامع  
آیندهخاورمیانهبهتوسعهدموکراسیدراینمنطقهکمکمیکند .

گویه :72سلفیگری و قدرتیابی گروههای تکفیری موجب مسائل و چالشهای متنوعی
میشود؛ازجملهمعضالتیهمچون:تشدیدتعارضاتهویتیشیعهوسنی،محورمقاومتومحور

سازشکار،مشکالتیازجملهتهدیدامنیتمرزها،افزایش هزینههایاقتصادیحمایتازدوستان
منطقهایایران،اختصاصسرمایههایملیبهمسائلبیرونازمرزهابهجایتوسعهداخلی،زمینه
ایبهمداخالتمنطقهایونظایرآنان؛درنهایت،تحققاینسناریوبه


هایفرامنطقه
ورودقدرت
کاهش نفوذ و ایجاد تهدیدات امنیتی و هویتی برای منافع ایران در منطقه منجر میشود؛ لذا،
جمهوری اسالمی میبایست در جهت جلوگیری از به دست گرفتن قدرت توسط گروههای
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افراطیاقدامکند .
.درتحلیلاینناهمگراییبایستیبهاین

گویه:77دررابطهبااینگویهنیزاجماعمحققنشد
نکته اشاره کرد که اگرچه پاسخدهندگان بر این باور بودند که اقدامات غیردموکراتیک و
ضدحقوقبشریگروههایسلفیو تکفیریدرتضادبااندیشهلیبرال -دموکراسیو همچنین
اسالم انقالبی مدنظر ایران است؛ اما این مسئله را موجب برقراری نوعی دیالوگ میان ایاالت
متحدهوجمهوریاسالمیایراندرجهتمقابلهباتهدیدمشترکیبهنامقدرتیابیگروههای

سلفینمیدانند.درواقع،باوجودباورمشترکدراینزمینه،اختالفاتدیرینهمیانجمهوری

وایاالتمتحده،برخیاتحادهاومنافعمشترکمیانایاالتمتحدهوحامیانجریانهای

اسالمی
سلفی منطقه موجب شده است که نوعی رفتار عملی برخالف باورهای لیبرال -دموکراسی و
ترویجدموکراسیدرخاورمیانهمشاهدهشودکهزمینهاجماعوهمکاریراتضعیفمیکند .
گویه :75با توجه به عمق تأثیرگذاری جریان میانهروی اسالمی در منطقه ،ازجمله
اخوانالمسلمین ،برقراری روابط با این جریان میتواند زمینه نفوذ جمهوری اسالمی ایران را در

کههماکنوندورازدسترسجمهوریاسالمیایرانهستند.پیشینهروابط

برخیعرصههافراهمکند
خصوصاًدرحوزهنخبگان ،تفکرعقالنیومدرنومحوریتاسالمدرهر دوجریانوهمچنین
الگویمردمساالریدینیموردنظرایرانبهتعمیقروابطایندوروندکمکخواهدکرد.دراین
مسیر،زمینهتضادهایهویتیمیانشیعهوسنیکاهشیافتهومانندبرخیدورههایتاریخینوعی
گفتمان وحدتبخش ترویج میشود؛ بنابراین در انتخاب میان حاکمیت اسالم میانهرو و اسالم
رادیکالدرآیندهخاورمیانه،اسالممیانهرومنافعبیشتروتهدیداتکمتریبرایجمهوریاسالمی
ایراننسبتبهاسالمتندروخواهدداشت .
گویه:79بحرانهویت،بحرانمشروعیت،فسادوسرکوبازجانبحکومت،تضادطبقاتی،
ضعفنظامیوبحرانناشیازنوسازی،معضالتودرگیریهایمختلفحاکمبرکشورهای
خاورمیانههستند.اندکبودنمسیرهایقانونیبرایرفعاینمعضالتوبرآوردهشدنمطالبات
جنبشهایاسالمیو نهایتاًنبوددموکراسی دراین کشورها ،خشونت را بهمسیری توجیهپذیر
برای گروههایسلفیمبدلکردهاست؛بنابراینتازمانیکهخاورمیانهشاهدکاهششدت این
گریهمچنانبهفعالیتخودادامهمیدهد؛امابهدلیلعدم

گرفتاریهاوپیچیدگیهانباشد ،
سلفی
تطابقباحقوقوارزشهایمشترکبشریدرعصرنوینبهتدریجازنقشوتأثیرگذاریآن
هایاجتماعی،رشدطبقهمتوسط،حساسیتنهادهایبینالمللی


خواهدشد.افزایشآگاهی
کاسته
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و...نیزدراینمسیرموثرند .
گویه :74در حالی که غرب ،حکومتهای اسالمی را به دلیل اقدامات غیردموکراتیک
یکند که مانع توسعه
یکند؛ اما همزمان از حکومتهای غیردموکراتیکی حمایت م 
سرزنش م 
جنبشهایاسالمیمردمیمیشوند.اینحمایتازدولتهایغیردموکراتیکمنطقه،نشانگرآن
کهاینرفتارهایگزینشیومنفعتطلبانهکماکانادامهداردوروابطنزدیکاقتصادیو

است 
بنابراینپیشبینی

سیاسیمیاندولتهایعربیوایاالتمتحدهبهخوبیبیانگراینحمایتهاست؛
می شود ایاالت متحده به مانند سیاستی که در زمان جنگ سرد پیش گرفت ،از دولتهای

غیردموکراتووابستهبهخودحمایتکندوهمچنانسیاستدموکراسیسازیدرخاورمیانهرا
دررابطهباکشورهایدوستبامالیمتوبهصورتتدریجیودرموردکشورهایمخالفبا

شدتوفشاربیشتریدنبالخواهدکرد .
گویه :72هزینههای سنگین مادی و معنویِ استفاده از ابزار سخت و نظامی برای ترویج
دموکراسی و اهداف موردنظر غرب و همچنین مقاومت و تنفر ملتهای منطقه از اینگونه
مداخلهها موجب شده تا غرب در این موضع خود تجدیدنظر کرده و از روشهای جایگزین
روشهاعبارتانداز:تالشبرایگسترشدموکراسیازطریقافزایش
استفادهکند.برخیازاین 
فشاربرایهماهنگسازیکشورهاوبسیجافکارعمومیجهانیبرضدکشورهایخاطی،اعمال

جریمهها و تحریمهای مختلف توسط دولتها و سازمانهای بینالمللی ،قطع یا کاهش روابط
دیپلماتیکبادولتهایغیردموکرات،پشتیبانیازنیروهایدموکراتداخلی،ترغیبکشورهابه
برگزاریانتخاباتآزاد،اجرایبرنامههاییدرجهتتقویتزنان،اصالحاتقضاییوقانونی،

هایمستقل،شفافسازیومبارزهبافسادوحمایتازجامعهمدنی،توسعهآموزش،

ایجادرسانه
گسترش اینترنت ،بسط فرصتهای اقتصادی و پیوستن کشورهای منطقه به تجارت جهانی .با
بینیمیشودایاالتمتحده در

توجهبهتأثیرگذاریبیشترو هزینهکمتراینگونه اقداماتپیش
جهتاشاعهدموکراسیدرآیندهخاورمیانه،همچناناقداماتنرمرادراولویتسیاستخارجی
خودقراردهد .
آناجماعحاصلنشدوپاسخدهندگان

گویه:76اینسؤالهمازجملهمواردیبودکهحول 
دررابطهبااینگزارهکهصحنهآیندهخاورمیانهشاهدرقابتمیانایاالتمتحدهوجمهوری
اسالمی بر سر ترویج اسالم التقاطی و اسالم انقالبی خواهد بود ،همگرا نبودند .برخی از
پاسخدهندگاناصوالًصحنهآیندهخاورمیانهراعرصهرقابتمیانایندوروندنمیدانند.برخی
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هماصوالًبراینباورندکهایاالتمتحدهازهیچنوعاسالمگراییدرمنطقهحمایتنخواهدکرد .
گویه:71اینگویههمازجملهسؤاالتیبودکهاجماعیحولآنشکلنگرفت.باوجوداینکه
یافتهترآینده،
کهدرایرانتوسعه 

سخدهندگان،در برابر اینگزینهموافقت داشتند
22درصدازپا 
نخبگان،جوانانوقشرمتوسطجامعهگرایشکمتریبهسیاستهایانقالبیدارند؛امادرمجموع
اینگویهبهآستانهاجماعنرسید.درواقع،اکثرمتخصصانبراینباورندکهدرآینده،ایرانشاهد
تغییراتی در عرصه فرهنگ و رفتارها ،خصوصاً در میان جوانان خواهد بود که به نوعی بر
رفتارهایداخلیوخارجیجمهوریاسالمیتأثیرمیگذارد؛امادرموردکیفیتاینتغییرات،

اتفاقنظروجودندارد .

گویه:73پیشینهاقداماتغربدرترسیمنقشههایکشورهایمنطقهوتقسیممرزها،کهمنجر
بهتقسیمبرخیگروههایقومیدربینکشورهاوتشدیداختالفاتقومیتیشدهاست،یادآور
نقشنامناسبغربدرتشدیدتجزیهطلبیدرخاورمیانهاست.کردهابینایران،ترکیه،عراقو
پشتونهابینپاکستانوافغانستانتقسیمشدو...کهمنجربه اینشدکههر

سوریهتقسیمشدند.
دستهوقبیلهایهویتمتمایزیبرایخودبرگزید .اینمسئلهبهتقسیممراکزقدرتو

گروه و
هایغرببرایدموکراسیسازیدرمنطقه

بهتبعمشروعیتدردروناینکشورهاانجامید.تالش
خاورمیانه،برخیطرحهایایاالتمتحدهازجملهخاورمیانهبزرگوخاورمیانهجدیدهمتداعی
هایقدیمیاستکهبهتشدیدتمایالتتجزیهطلبانهقومیخواهدانجامیدو

کنندههمانروش
تهدیدی برای منافع جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود؛ بویژه! آنکه ایران خود از
قومیتهایمتنوعیبرخورداراستوازسوییکشورهایهمسایههمدرمعرضاینتهدیدات

هستند .
گویه :73برخی از مشکالت زیستمحیطی ،ازجمله بحران آب در منطقه ،بر پیچیدگی
مناقشاتدرخاورمیانهافزوده است .گاهیاینمعضالتبهموضوعیفراترازجنبه اقتصادیو
امنیتیمبدلشدهوشکلیهویتیبهخودگرفتهاند؛امادربهترینحالت،اینمشکالتموجب
فشار اقتصادی بر کشورهای منطقه و مانعی بر سر راه توسعه زیرساختهای دموکراسی در
کشورهایفقیرخاورمیانهخواهدبود.کشورهاییکهدربرآوردهکردناحتیاجاتاولیهملتهای
خود عاجز هستند ،وقتی که با مشکالت زیستمحیطی روبرو گردند عمق این ناتوانی بیشتر
خواهدشد؛آنگاهسخنگفتنازدموکراسیچندانموردتوجهنخواهدبود .
دهندگانبهاینگویهدرایننظراجماعدارندکههیچقدرتمنطقهایقادربه


:پاسخ
گویه52
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تسلط و یا بدل شدن به قدرت هژمون در آینده خاورمیانه نخواهد بود .این موضوع به نوعی
هایمنطقهایمطرحکنونیدرآیندهخاورمیانه


آفرینیقدرت

نشانگرادامهوضعیتکنونیونقش
است؛بنابراینموازنهقدرتیکههماکنوندرمنطقهحاکماستدرادامهنیزبرقرارخواهدبود.این

هایمنطقهایخواهدبود،امااز

مسئلهاگرچهگویایآناستکهایرانهمچنانیکیازقدرت
یدهد .
سوییتداومتهدیداتگذشتهرانشانم 
ازموضوعاتکلیدیدراینمقالههمینگویهاستکهمورداجماعپاسخدهندگان

گویه.57
هایهویتیدرونکشورهایمنطقهازیکسو

بهپرسشنامههمقرارگرفتهاست.درواقع،تعارض

ودرمیانآنهاازسویدیگروضعیتمنطقهرابادشواری جدیمواجهساختهاست.اختالفات
میانشیعهوسنیو برخیفرقههای دیگر،درگیریهایداخلیدرسوریه،بحرین،عراق،لبنان،
یمن ،مسئله  سوریه و فلسطین و آوارگان آنها ،ایدههایی چون ناسیونالیسم عربی و
نوعثمانیگری،ظهورالقاعدهوداعشو...همهوهمهبربحرانملتوهویتواحددرمنطقه

افزوده است؛ بنابراین در آینده ،تضادهای هویتی میان کشورهای منطقه خاورمیانه ،از عوامل
چالشزاوکلیدیدربرقراریثباتوامنیتمنطقهخواهدبود .

گویه  :55این پرسش هم ازجمله گویههایی بود که در مورد آن اجماع حاصل نشد .طیف
هابهاینگویهبهگونهایبود کهتقریباًدودیدگاهمخالفوموافقبایکوزنهستند92.

پاسخ
درصد از پاسخدهندگان ،موافق آن بودند که تحقق اسالم سیاسی -انقالبی در آینده منطقه
خاورمیانه ،مطلوبترین گزینه برای منافع ملی جمهوری اسالمی است و 91درصد مخالف این
سناریوهستند.موافقینبراینباورندکهاسالمسیاسی-انقالبیباسهویژگیاسالمیودموکراتیک
واولویتبااستقاللداخلیودرقالبمردمساالریدینیدرمنطقه،بیشترینمنافعوکمترینتهدید
رابرایجمهوریاسالمیدارد.اینگروههمچنینتحققاینسناریورادرراستایتقویتمحور
مقاومتدرمنطقهمیدانند.درمقابل،مخالفیناوالًبراینباورندکهتفسیرازاسالمانقالبیمتکثر
استوبیشتر درمعناییمغایربااسالم رحمانیمیباشد؛در ثانی،اسالم انقالبی راه رابربرخی
تعامالتمنطقهایوفرامنطقهایوبهتبعتوسعهکشورخواهدبست .
گویه :59واقعیت این است که بسیاری از جنبشها و ملتهای اسالمی منطقه خاورمیانه،
صورتهمزمانپیگیردموکراتیکسازیواحیاگریاسالمیهستند.آنانازیکسوتأکیدشان

به
برهویتدینیدرهمهابعادزندگیاست وازسویدیگربهدنبالمشارکتگستردهدرفرآیند
سیاسیهستند؛بنابراینمخالفتمسلمانانباتعریفانحصاریازدموکراسیاستوگرنهمفاهیمی
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چونشوراواجماعواجتهاد،همگیمفاهیماصلیدردموکراسیاسالمیهستند.براینمبنا،در
خاورمیانهآینده،بهصورتهمزمانتقاضایبرایدموکراسیبیشتروتوجهبهدیندرادارهامور
کشور،همچناندوخواستعمومیمردممنطقهخواهدبود .
جدول :3نتایج پرسشنامه دلفی دریک نگاه (راند دوم)
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30

52.5

62.5

42.5

10

7

2

3

2

6

11

14

25

17.5

5

7.5

5

15

27.5

35

نتایجرانددوم
تعدادشرکتکنندگان
تعداد
اصال-کامال
مخالفم
درصد
تعداد
کم-مخالف
درصد
تعداد
متوسط-نظری
ندارم
درصد
تعداد
زیاد-موافقم
درصد
تعداد
خیلیزیاد-کامال
موافقم
درصد



سوال سوال
72
76

سوال
74

سوال سوال سوال سوال
72
77
75
79

سوال
3

40

40

40

40

40

40

40

40

3

2

1

0

1

4

0

0

7.5

5

2.5

0

2.5

10

0

0

10

2

6

4

3

16

3

2

25

5

15

10

7.5

40

7.5

5

9

3

8

18

9

5

5

5

22.5

7.5

20

45

22.5

12.5

12.5

12.5

12

22

21

14

17

12

19

27

30

55

52.5

35

42.5

30

47.5

67.5

6

11

4

4

10

3

13

6

15

27.5

10

10

25

7.5

32.5

15

نتایجرانددوم
تعدادشرکتکنندگان
تعداد
اصال-کامال
مخالفم
درصد
تعداد
کم-مخالف
درصد
تعداد متوسط-نظری
ندارم
درصد
تعداد
زیاد-موافقم
درصد
تعداد
خیلیزیاد-
کامالموافقم
درصد
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سوال سوال سوال سوال سوال سوال سوال
71
73
73
52
57
55
59
40

40

40

40

40

40

40

1

4

1

1

0

0

3

2.5

10

2.5

2.5

0

0

7.5

1

11

0

13

4

1

6

2.5

27.5

0

32.5

10

2.5

15

7

11

3

2

7

6

9

17.5

27.5

7.5

5

17.5

15

22.5

24

8

22

18

25

25

15

60

20

55

45

62.5

62.5

37.5

7

6

14

6

4

8

7

17.5

15

35

15

10

20

17.5

نتایجرانددوم
تعدادشرکتکنندگان
تعداد
اصال-کامالمخالفم
درصد
تعداد
کم-مخالف
درصد
تعداد
متوسط-نظریندارم
درصد
تعداد
زیاد-موافقم
درصد
تعداد
خیلیزیاد-کامال
موافقم
درصد
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روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا  2222و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران






















راهنمای نمودارها:
*اصال و کم= مخالفم و
کامال مخالفم
*متوسط= نظری ندارم
*زیاد و خیلی زیاد=موافقم
و کامال موافقم 





نمودارهای :1درصد پاسخگویی خبرگان به گویههای 23گانه پرسشنامه دلفی در راند دوم

سناریوهای نهایی و تحلیل آنها
در رابطه با عدم قطعیتهایی که در سیر مراحل انجام این پژوهش به دست آمد ،مسائل
حرکتبهسویدموکراسییادورشدناز

عبارتاند از:

متعددیوجوددارد.برخیاز اینمسائل 
آن،گرایشبهحکومتدینییابرخالفآن،گرایشبهدولتهایسکوالر،بهبودیاتضعیف
شرایط اقتصادی دولتهای منطقه و همچنین چگونگی رشد طبقه متوسط جوامع خاورمیانه،
کاهشیاافزایشمعضالتزیستمحیطی،وضعیتشکافهایهویتیقومیتیومذهبیوآینده

آن ،تأثیر رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی در تحوالت منطقه ،آینده گروههای سلفی
هاوملتهایمنطقهوهمچنینقدرتهایخارجیبااینپدیدهجدید،

تکفیریونوعرابطهدولت
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تغییریااستمراراستراتژیایاالتمتحدهدررابطهباخاورمیانه،نوعبرخوردوتعاملدولتهای
سازیوحمایتهایخارجیاز

رانتیربامردممنطقه،آیندهجریانمیانهرویاسالمیونوعشبکه

اینحرکت .
درابتدایفرآیندپژوهشدلفیحاضر،بااستفادهازمطالعاتوبرخیروندکاویهاییکه
صورت گرفت و با تحلیل برخی تحقیقهای آیندهپژوهیِ معتبر جهانی و همچنین مصاحبه با
هایپرسشنامهدلفی

خبرگانموضوع،عدمقطعیتهایگفتهشدهاستخراجشدودرقالبگویه

در دو مرحله و از سوی متخصصان و نخبگان موضوع سنجیده و اولویت عدم قطعیتها و
پیشرانهایکلیدیروندهایآیندهشناساییشدند.آنچهاجماالًدربررسیروندهایموجوددر
آید،آناستکهبهطورکلیدوانتظارعمومیاجرایشرعمقدساسالمو


خاورمیانهبهنظرمی
مردمدرعرصههایسیاسیجامعه،مطالبهکلیملتهایمنطقهاست؛بنابراین

افزایشمشارکت
روندهایآیندهخاورمیانهنیزمتأثرازایندوپیشراناصلیومحرک،یعنیاسالمودموکراسی

خواهد بود .اگرچه عوامل دیگری هم در صحنه خاورمیانه نقش ایفا میکنند؛ اما بهطور کلی
جریانهاوروندهایاصلیخاورمیانهبیشازعناصردیگرازایندوخواستهمردممنطقهمتأثر
خواهندبود.باتوجهبهاینیافتهمهموبراساستحلیلدادههایگردآوریشدهازمجموعدو
دورتوزیعپرسشنامهدرمیانمتخصصین،میتوانچهارسناریویمختلفرا در زمینه روندهای

آینده دموکراسی تا سال  5252استخراج کرد که از بقیه سناریوهای ممکن محتملترند .این
لاند :
سناریوهابهشرحذی 
* خاورمیانه دموکراتیک

سناریویاول:تفوقوشکلگیریحکومتهایدموکراتیکبارعایترویکردهاوموازین

دین (مردمساالری دینی) در خاورمیانه تا سال  ،5252بهترین سناریوی ممکن در جهت تأمین
منافعملیجمهوریاسالمیایرانخواهدبود.
گیریحکومتهایدموکراتیکباگرایشبهتجددگرایی،در


سناریویدوم:تفوقوشکل
خاورمیانه تا سال ،5252اگرچه دارای تهدیداتی است ،اما ظرفیت فرصتآفرینی چشمگیری
نسبتبهتهدیداتحاکمیتغیردموکراتیکهابرایمنافعملیجمهوریاسالمیایراندارد.
* خاورمیانه غیردموکراتیک

 -سناریوی سوم :تفوق و شکلگیری حکومتهای غیردموکراتیک با گرایشهای

روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا  2222و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
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سلفی،تکفیریدرخاورمیانهتاسال ،5252بیشترینتهدیدرابرایمنافعملیجمهوریاسالمی
ایراندربردارد.
سناریوی چهارم :تفوق و شکلگیری حکومتهای غیردموکراتیک با تمایالت سکوالر و
قالبهایسلطنتیمطلقهونظامیوقومیدرخاورمیانهتاسال ،5252تهدیداتزیادی
عمدتاًدر  
رابرایمنافعملیجمهوریاسالمیایراندربردارد.

شکل :1سناریوهای روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 2222

سناریوی اول :تفوق و شکلگیری حکومتهایی با تأکید بر مردمساالری دینی

ایاسالمگراییودموکراسیخواهی درواقع،

تفوقوشکلگیریحکومتهاییباویژگیه

تحققخواستاصلیجمهوریاسالمیومطلوبنهاییموردنظرودرجهتتأمینمنافعملی
ایران است .در صورت تحقق این سناریو ،زمینه تعمیق و افزایش درک متقابل بین ایران و
دولتهایمنطقهبیشترخواهدشدوایرانازاینمسیربهمنافعحداکثریدستخواهدیافت.نزاع

میانشیعهوسنیومحورمقاومتومحورسازشکارفروکشکردهوهزینههاکمترومنافعبیشتر
خواهدبود .
ازسویدیگر،اگرچهتحققاینسناریوبهنسبتسناریوهایدیگر،کمترینتهدیدرامتوجه
جمهوریاسالمیخواهدکرد؛اماممکناستهمگونینظامهایمنطقهزمینهرقابترادرمیان
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ایرانوکشورهایدیگرفراهمکندوآنگاهدراینرقابتکشوریبرندهاستکهزمینهتوسعهو
نوسازیوکاهشمعضالتداخلی وخارجیرابیشازدیگرانفراهمکردهباشدودراذهان
.دراینمسیر،جمهوریاسالمیمیتواندباگشودندربهایارتباط

ملت،کارآمدترجلوهکند
میانعلمایشیعهوسنیوباوساطتاینجریانخردمحور،زمینهتضادهایهویتیموجودرا
ریخینوعیگفتمانوحدتبخشراترویجدهد.

ومانندبرخیازدورههایتا

تضعیفکرده
سناریوی دوم :تفوق و شکلگیری حکومتهای دموکراتیک با گرایش به لیبرالدموکراسی

فرآینددموکراتیکدرکشورهایعربیممکن استبهقدرتیابی شخصیتهایمعتدلو
بهشکلگیری رابطهایمنطقی ومتقابل کمک

باتجربه در اینکشورهابینجامدکهاین حالت 
کند.ازسویدیگر،یکیازبرنامههاواهدافاصلیاینجریان،نوسازیوتوسعهوارتقای


می
شاخصهایاجتماعیوانسانیورفاهیدرجوامعاست؛مسائلیکههمگیبهعنوانمعضالت

منطقهازآنیادمیشود.طبیعیاستهرگونهپیشرفتدراینزمینهکمکیاستبهارتقایثباتو

امنیتدرمنطقهودرراستایمنافعجمهوریاسالمی.مباحثآموزشیهمازمسائلیاستکه
تعدیلافراطگراییهایدرمنطقهموثرباشد.بههر

امکان دارد تحولدرآنخصوصاًدرحوزه
روی،قدرتیابیاینجریاندرمقابلجریانسلفیمنافعبیشتروتهدیداتکمتریبرایجمهوری

اسالمیدارد؛اماازسویدیگر،اگررونددموکراتیکشدندرکشورهایدیگربهگونهایباشد

کهازوضعیتموجوددرایرانجلوترباشد،تقویتشاخصهایدموکراتیکوحتیتوسعهدر
دیگرکشورهابهافزایشحساسیتهایمدنیدرایرانمنجرمیشود.ازسوییباتوجهبهماهیت

جمهوریاسالمیایران،شکلمطلوبدموکراسیمدنظرجمهوریاسالمی،مردمساالریدینی

استودموکراسیلیبرالبامبانیواهدافحکومتایرانتغایرودربرخیمواردتعارضدارد؛
هایآنها

بنابراینتقویتآندرمسیرمطلوبایراننیست.حمایتغربازاینگروههاوبرنامه
برایمنافعوبرنامههایجمهوریاسالمیدرمنطقهایجاددشواریکند.

همامکاندارد
سناریوی سوم :تفوق و شکلگیری حکومتهای غیردموکراتیک با گرایشات سلفی-
تکفیری

اصوالًحاکمیتاینروندبرخاورمیانه،بهعنوانتهدیدآورترینسناریویممکن،درسهبعد
ژئوپلتیکوژئواکونومیکوژئواستراتژیک،برایایراننگرانیهای فراوانیرادرپیدارد.از

روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا  2222و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
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سویی،تشدیدتعارضاتهویتیشیعهوسنیِسلفیوهمچنینمحورمقاومتومحورسازشکاررا
نیزدرهمینسناریوبایددید.باتوجهبهماهیتتروریستیاینجریانوخصومتویژهآنبامبانی
میایران،مشکالتیازجملهامنیتمرزها،هزینههایاقتصادیحمایتاز

هویتیجمهوریاسال
دوستانمنطقهایکهازسویاینانموردحملهقرارگرفتهاند،اختصاصسرمایههایملیبهمسائل
منطقهایو...
بیرونازمرزهابهجایتوسعهداخلی،زمینهورودقدرتهایفرامنطقهایبهمعادالت 
ازجملهپیامدهاییاستکهاحتماالًحاکمیتاینسناریوبرایایراندرپیخواهدداشت؛بنابراین
باتوجهبهعمقتهدیدات،ایرانبایدتمامتالشخودرابهکارگیردتاازقدرتیابیاینجریان

خطرناکدرمنطقهجلوگیریکند .
اگرچهحاکمیتاینجریانبرمنطقهتهدیدبزرگیبرایجمهوریاسالمیخواهدبود؛اما
توانبادرایتبرخیازاینتهدیداترابهفرصتهاییتبدیل کرد.تفکیکاسالمعقالنیاز


می
ایایرانوهمچنینمشروعیتبخشیبهحضورایراندر


اسالمافراطی،پررنگکردننقشمنطقه
هاقومیمنطقهای

پیمان،تسهیلایجادروابطبهتربابرخیگروههاواقلیت


برخیازکشورهایهم
باشد،ازجملهکردها،مسیحیان،علویها،زیدیهاو،...ایجادروابط


کهموردکینهاینجریانمی
ترباروسیهوچینبهعنوانقدرتهاییکهامنیتومنافعآنهادرمعرضتهدیداین


مستحکم
قراریروابطوتعامالتبینالمللیبا

جریاناست،تثبیتایرانبهعنوانلنگرگاهثباتدرمنطقه،بر
برخینهادهاوسازمانهایحقوقبشریدرجهتمبارزهبااقداماتخشونتطلبانهاینجریان،
دیدگاهحاکمبربرخیازاینگروههایسلفیمبنیبراولویتمبارزهبادشمنخارجی(دور)و
مهایعربیچونعربستاندارندو...از
مقابلهبانفوذغربدرمنطقهواختالفیکهبابرخیرژی 
جملهفرصتهایممکناستکهبهاقدامهوشمندانهوپویایجمهوریاسالمینیازدارند .
سناریوی چهارم :تفوق و شکلگیری حکومتهای غیردموکراتیک با گرایشهای سکوالر
و عمدتاً در قالبهای سلطنتی مطلقه و نظامی و قومی

تحققاینگزینهکهیکیازسناریوهایتهدیدآمیزبرایمنافعجمهوریاسالمیایراناست
درهرسهوجهمخالفتباحضورمردمدرصحنهوکمرنگکردننقشدیندرسیاستوتعامل
بابرخیقدرتهایمخالفجمهوریاسالمی،برخالفمنافعایراناست.امکانتحققآنتوازن
مطالباتدموکراسیخواهانهدرمنطقهرامتوقفخواهد ساخت.

منطقهایرابرهمزدهوروند
اقدامات نمایشی رژیمهای سلطنتینظامی حاکم بر منطقه در برخی آزادسازیهای صوری و
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مقطعی،همچنینموضوعدولترانتیروبرخورددوگانهغربباموضوعدموکراسی،برپیچیدگی
و دشواری مقابله با این سناریو میافزاید .وضعیتی که هماکنون نیز در خاورمیانه وجود دارد.
همچنینباتوجهبهشرایطخاصایران،نگرانیهایقومیتیهموارهیکیازتهدیداتاصلیبرای
این کشور و هشداری برای تجزیه برخی از مناطق مرزی بوده است .مسئله کردها از آن
موضوعاتیاستکهاگربهخوبیمدیریتنشود،ممکناستمعضالتمهمیرابرایمنافعایران
درپیداشتهباشد .
بااینوجود،باتوجهبهتحوالتاخیرمنطقهکهحاکیازمطالبهملتهایخاورمیانهدررابطه

بادموکراسیواسالمبهصورتهمزماناست،حاکمیتاینجریان،نشانگرمقاومتدربرابراین

خواست عمومی است و جمهوری اسالمی ایران با حمایت از این مطالبه عمومی و ارائه ایده
دموکراتیکموردنظرخود،میتواندزمینهنفوذوتعمیقروابطمیانجمهوریاسالمیایرانو
بینالمللیکمک
ملتهایمنطقهرافراهمآوردوازسوییبهتلطیفچهرهعمومیایراندرمنظر 

کند.
دررابطهباموضوعقومیتیکردهانیز،اوالً کردهایایراننسبتبهکردهایعراقوترکیهو
سوریهگریزازمرکزکمتروتعلقخاطربیشترینسبتبهکشورخوددارند؛ثانیاًپیشینهتاریخی
وفاداریقومیتهایایرانیبهکشورشانوتعاملحاکمیتباقومیتهاهمدراینزمینهراهگشا

است.ازسوییایرانگاهیبا حمایتازبرخیازاینگروهایقومیکهدرکشورهایهمسایه
حضورونفوذگستردهداشتهاند،عمالًبررویتحوالتآنکشورهاوحتیمعادالتمنطقهایاثر

گذاربودهاست.ادامهاینروندبهآیندهنگریوپویاییایرانبستگیدارد .


نتیجهگیری
عجمهوریاسالمیایران،تحققمردمساالریدینیباتأکید

مطلوبترینسناریویازمنظرمناف
بر حفظ استقالل و هویت بومی اسالمی در منطقه است .در واقع ،مردمساالری دینی با ظهور
کهشکلجدیدیازحکومتداریاست.تأکیدبرنقشمردمدر

انقالباسالمیایرانپدیدارشد
عرصهسیاستواجرایشریعتاسالمی،دوویژگیخاصایننوعنظامدموکراتیکدینیاست.
تحوالت اخیر منطقه و مطالبات اظهارشده مردم هم نشانگر آن است که دو خواسته اصلی و
توأمان ملتهای منطقه ،اسالم و دموکراسی هستند؛ لذا ایران اسالمی به عنوان مبدع این نظام
نوپدید،اگرهوشمندانهوباتدبیرعملکندمیتواندمروجایننوعازحکومتباشد .
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جمهوریاسالمیایرانبرایآنکهبتواندبهاینهدفدستیابدنیازمندبرخیاقداماتو
ایوبینالمللیاست.درعرصهداخلیهرچهمشروعیت

تحوالتدرسهعرصهداخلیومنطقه
حکومتمردمساالردینیایرانبیشترشودقدرتواستحکامدرونیآنبیشترشدهوزمینهنفوذو
.بهتبعاعتباربینالمللیایرانافزایش

ییابد
تهاجمخارجیبهبهانهترویجدموکراسیکاهشم 
مییابدوقدرتچانهزنیآنبادیگرکشورهابیشتر میشود.مضافبراینکهایرانازقومیتها،

مذاهبوشکافهایاجتماعیبالقوهمتعددیبرخورداراستکهضرورتافزایشمشروعیت

سازد.اجماعسازیدرونی،کاهشمعضالتاجتماعی،افزایش


داخلیرابیشازپیشنمایانمی
سطحرفاهعمومیو...موجبافزایشمشروعیتوقدرتودرنتیجه،کارآمدیایرانخواهد
نملتهای

شد؛آنگاهالگویمردمساالریاسالمیایرانباکمترینمانعوبیشترینرغبتدرمیا

منطقهپذیرفته خواهد شد.دربُعدمنطقهای،استفادهبهینهازدیپلماسیعمومیدرجهتارتباطبا
هایمردمنهادِمتشکلازنخبگانایرانیودیگرجوامعاسالمی،


هایمنطقه،همکاریباتشکل

ملت
هایمنطقه،اقداماتتنشزدا واعتمادسازدرراستای

حمایتازمطالباتمردمساالرانهدینیملت
کاهش ایرانهراسی ،برگزاری نشستهای بزرگ اسالمی حول محور شعارهای مشترک،
هوشیاری دربرابرتهدیدات و باالخرهیادآوری دورانعظمت وشکوهاسالمو...میتواند به
دربعدبینالمللی،

ترویجمدلمردمساالریدینیموردنظرجمهوریاسالمیکمککند.همچنین

معرفی ایران به عنوانیکی از حامیان جهانیدموکراسی ومردمساالریدینیو اصالحبرخی
امطلوبیازایرانرابهتصویرمیکشد،برقراریارتباطوتعاملباکشورهای

رفتارهاکهچهرهن
مؤثرجهانیوتالشبرایخروجازانزوایسیاسیاقتصادی،تبیینهزینههاییکهایراندرجهت
تحققمردمساالریدینیمتحملشدهاستوموفقیتهاییکهدراینزمینهداشتهاستونهایتاً

همکاریهایبینالمللیدرجهتمبارزهباتروریسمو...ازجملهمواردیاستکهبهتحققمدل
مطلوبجمهوریاسالمیدرآیندهمنطقهخاورمیانهکمکخواهدکرد .
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